
 
Mødet afholdtes på Store Magleby Skole 
mandag den 8. juni kl. 19.00-21.00 
 
Mødedeltagere: 
Forældrerepræsentanter: 
Erwin Lansing, Grith Puggaard, Felicia Ochi-Albi 
Hechmann, René Bomholt, Charlotte Tranberg, 
Charlotte Saabye  og Camilla Mikkelsen Suhr 
 
Medarbejderrepræsentanter: 
Jette Johnsen og Henriette Thorius 
 
Elevrepræsentanter: 
Clara Wenzel 9.b og Laura Ruhe Bloch 8.C 
 
Repræsentant fra Kommunalbestyrelsen: 
Annette Nyvang 
 
Repræsentanter fra ledelsen: 
Jens Charpentier, Steen Nielsen 
 
Referat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbud fra Laura 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Valg af ordstyrer. 
 

Godkendt. René blev valgt som ordstyrer. 
 

2. Meddelelser fra 
 

 
 

 Formanden 
 

Intet. Formandens sidste møde. Sidste opgave er 
rådgivende skoleorgan i næste uge, hvor 
skolepolitikken er på dagsordenen. 
 

 Skolen og SFO 
 

Siden seneste skolebestyrelsesmøde har skolen 
genåbnet for eleverne i 6.-9. klasse den 18. maj. 
Eleverne havde været savnet og vi er stadig lige 
begejstrede over, at vi nu er en fuldtallig skole 
igen. 
 
Herudover handler meget på skolen lige nu om 
afslutningen på skoleåret med alt, hvad det 
medfører omkring fagfordeling, arrangement for 
9. klasseseleverne og sidste skoledag op til 
sommerferien. 
 
Vi savner fortsat en afklaring om skolens 
økonomiske situation, denne forventes i juni 
måned. 
 



Tak for hjælpen til ansættelsessamtalerne i 
tirsdags til Felicia og Camilla. Vi havde 49 
ansøgere til de tre stillinger, som i mellemtiden 
var blevet 4 pga en opsigelse. Vi fik ansat to 
lærere til udskolingen og  indskolingsudvalget 
fandt en barselsvikar i dansk i 1. klasse. Der var 
tvivl om egnetheden hos matematikkandidaterne i 
indskolingen, så her overvejes alternative 
muligheder. I torsdags fik vi en opsigelse fra en 
anden udskolingslærer. Så i  morgen kl. 13 er 
kaldt en kandidat fra ansøgerfeltet ind til samtale 
om en tidsbegrænset stilling. Hvis en af jer kan 
deltage, er I velkomne. Charlotte Saabye meldte 
sig. 
 
Ansøgninger om forkortet skoledag i: 

● 5. årgang (godkendt) 
● 6.C (godkendt) og 
● 7.A plus 7.B 

Skolebestyrelsen kan udtale sig om 
ansøgningerne, hvis skolebestyrelsen ønsker det. 
 
Endelig vender blikket sig også mod det 
kommende skoleår og de aktiviteter, der vil være 
på skolen i skoleåret 2020/2021. Vi er på skolen i 
gang med at udarbejde et overblik over hvilke 
aktiviteter, der fortsætter i det kommende skoleår 
og hvilke, vi deltager i som nye initiativer i 
skolens fortsatte udvikling. Skolebestyrelsen 
bliver naturligvis orienteret om indholdet i 
dokumentet op mod sommerferien. 
 
9. klasserne får karakterer på mandag. I næste uge 
er der et afslutningsarrangement med 
Ungdomsskolen. Torsdag er der overrækkelse af 
beviser med deltagelse af forældre. Fredag fejres 
9. klasserne på skolen. 
 

 Lærerne 
 

Lærerne savner hinanden - grundet de forskudte 
pauser er der meget få medarbejdere samlet i 
pauser. Ungdomsskolen har været sublim ift. de 
tilbud, eleverne har fået herfra.  
 

 Eleverne 
 

Det har været dejlig at komme tilbage. Lærerne 
har været hensynsfulde i genstarten af 
skolegangen.Tak for indsatsen til Clara. 
 

 Udvalg  
    - Trafikudvalget 

Rene har skrevet til direktionen, at det er 1,5 
måned siden, at SB har henvendt sig med 



 bekymring om trafiksituationen. Asger har lovet 
snarligt besøg. Trafikudvalget inviteres til 
besigtigelsen (René og Grith). 
SB ønsker først forvaltningen på besøg i det nye 
skoleår, når trafiksituationen er normal. 
 

     - Kontaktforældreudvalget 
(Forældreindragelse) 
 

Intet. Når Skolen har datoer for forældremøder 
sendes de til SB, så de kan planlægge deltagelse. 

 Kommunalbestyrelsen 
 

Der er ikke truffet endelig beslutning om 
økonomi. På sidste møde i skoleudvalget var 
indholdet specialundervisning, hvor forskellig 
prøvehandlinger som co-teaching blev fremstillet. 
Skoleledere sikres plads i visitationsudvalgene. 
Temaerne for emner til den kommende 
skolepolitik blev også drøftet.  
 

3. Hvad har vi lært af corona-tiden? 
 

Skolebestyrelsen evaluerede tiden med 
nødundervisning. René renskriver input fra 
skolebestyrelsens møde. 
 

4. Drøftelse af princip 15 og den aktuelt 
aflyste lejrskole på 4. årgang 
 

De aflyste lejrskoler kan være anledning til at 
revurdere princip og praksis. SB drøftede, på 
hvilket klassetrin lejrskoler  ideelt set skal ligge, 
om der skal være en eller flere og længden på 
lejrskolerne.  
SB beder skolen foretage flytning af lejrskole til 
5.trin med overgangsordninger, så de 4. klasser, 
der i er coronasnydt for lejrskole får deres 
lejrskoler i begyndelsen af 6. klasse. I skoleår 
22/23 får 5. og 8. klasse deres lejrskole, hvilket 
bliver mønstret fremover. Lejrskoler, der er 
planlagt for kommende 4. og 8. i kommende 
skoleår, fastholdes. Dette vedtages D.D. Skolen 
skriver til de nuværende 4. klasser om 
beslutningen. 
 

5. Godkendelse af skemaer 
 

Skemaer er grundet coronatravlhed ikke færdige. 
De sendes til SB, når de er færdige. 
 

6. Afrapportering af princip 9 
 

Jens sender skriftlig afrapportering til 
skolebestyrelsen. 
 

7. Afrapportering af princip 12 
 

Jens sender skriftlig afrapportering til 
skolebestyrelsen. 
 

8. Afrapportering af princip 14 
 

Jens sender skriftlig afrapportering til 
skolebestyrelsen. 



 
9. Eventuelt 

 
Tennishal placeres ikke på rugbybane. 

10. Godkendelse af referatet 
 

Godkendt. 

 


